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TEGEVUSARUANNE 

 

Tegevuse alused, liikmeskond ja juhtimine 

Organisatsiooni eesmärgiks on laste õiguste, arengu ja huvide kaitsmine kooskõlas ÜRO 

Lapse Õiguste konventsiooniga ja  Eesti Vabariigi lastekaitse seadusega. 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevus põhineb kodanikualgatusel ja tegutsetakse avalikes 

huvides. Sillamäe Lastekaitse Ühing on 1989 aastal asutatud Eesti Suurperede Ühingu 

õigusjärglane.  

 

Sillamäe Lastekaitse Ühing on Lastekaitse Liidu liige. 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevuse üldpõhimõtted 

Sillamäe Lastekaitse Ühing: 

• väärtustab iga last 

• lähtub lapse huvidest 

• väärtustab lapse parima kasvukeskkonnana perekonda 

• toetab oma tegevusega lapse osalust 

• on avatud uutele ideedele 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevuse põhisuunad  

Organisatsioon 

Liikmete võimestamine eestkoste ja praktilise tegevuse teostamiseks kohalikul tasandil, 

kohalikest vajadustest lähtuvalt ja kohaliku omavalitsusega koostöös. 

Valdkond 

Sillamäe Lastekaitse Ühing jälgib laste õiguste tagamise ja lastekaitse valdkonnas toimuvat. 

Juhib tähelepanu lapse õiguste rikkumistele, teeb ettepanekuid olukorra parandamiseks. Pakub 

välja ja viib ellu uusi algatusi laste, noorte ja perede toetamiseks. 

Ühiskond 

Lapse ja noore õigustest teavitamine ja ühiskonna väärtushinnangute ja hoiakute kujundamine 

lapse ja noore õiguste paremaks tagamiseks. 

Strateegilised eesmärgid ja põhitegevused on 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu strateegilised eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud 

põhitegevused on järgmised: 

1. liitumine Lastekaitse Liidu ja noorsootöö programmidega 
a. ühiste seisukohtade väljakujundamine organisatsiooni siseselt arutelude ja tõhustatud 

infoliikumise kaudu; 

b. toimiva süsteemi loomine info kogumiseks ja analüüsimiseks laste olukorrast.  

2. laste õiguste teadvustamine lastele ja täiskasvanutele 

a. spetsialistide koolitus; 

b. avalikkusele suunatud selgitustöö; 

c. teabematerjalide ja erialakirjanduse väljaandmine. 

3. lapse mitmekülgse arengu toetamine edukaks toimetulekuks igapäevaelus  

a. toimiva mehhanismi loomine laste arvamuse väljaselgitamiseks ja laste kaasamiseks oma 

tegevuse kavandamisse; 

b. uute algatuste ja ideede pakkumine ning elluviimine, mis aitavad kaasa vanemliku 
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kasvatuspraktika tõhustamisele koostöö edendamine laste- ja noorteorganisatsioonidega. 

4. sidemete ja koostöö arendamine teiste laste ja noortega seotud organisatsioonidega 

Eestis ja välismaal  

a. koostöövõrgustiku loomine ja tugevdamine laste- ja noorteorganisatsioonidega; 

b. liitumine koostööpartneri Peace Child Internationali algatuste ja projektidega; 

5.  organisatsiooni pideva arengu tagamine 
a. liikmesorganisatsioonide jõustamine /lastekaitseliikumise kandepinna laiendamine 

liikmesorganisatsioonide aktiivse kaasamise ja motiveerimise kaudu (piirkondades liikmete 

kaasamine, koolitamine ); 

b. koostöö tõhustamine siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil partneritega, kelle kohustus 

ja/või huvi on panustada lapsesõbralikuma ühiskonna kujundamisse (koostöö omavalitsuste 

liitudega, MTÜ- dega, avaliku sektoriga, partnerorganisatsioonidega  Lätis, Soomes, Rootsis. 

Osalemine EU koostöövõrgustikes); 

c. pideva mitmetasandilise (töötajad, nõukogu, liikmeskond) arendustegevuse tagamine 

(Organisatsiooni põhiväärtuste sõnastamine, Organisatsiooni tegevuse mõju hindamise 

süsteemi väljatöötamine, töötajate motivatsioonisüsteemi välja töötamine, 

suhtekorraldusstrateegia, imago kujundus). 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevus on seotud ja eesmärgistatud LÕK põhimõtete 

järgimisega ning artiklites sätestatuga. ÜRO lapse õiguste konventsioon lähtub põhimõttest, et 

lisaks vanematele on ka ühiskonnal kohustus tagada ja igati kaasa aidata laste põhivajaduste 

rahuldamisele ning pakkuda tuge lapse isiksuse, annete ja võimete arenguks. Eesti Vabariik, 

ühinedes konventsiooniga võttis endale kohustuse need nõuded ellu viia. Laste olukorra kohta 

teabe kogumine ning selle analüüsimine võimaldab selgunud probleemide põhjal teha 

ettepanekuid lahendusteede leidmiseks. 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu liikmeskonda kuulub 500 füüsilist isikut.  

Organisatsiooni juhtimine ja arendus toimib kolmetasandilises tegevuses (strateegiline 

juhtimine, igapäevane organisatsioonitöö ja tegevuste juhtimine ning rakenduslik töö, mis on 

seotud projektides püstitatud eesmärkide saavutamisega). 

 

Ühingu tegevust planeeriv, juhtimist korraldav ja järelvalvet teostav organ on vanematekogu. 

Üheksaliikmelise vanematekogu kaheksa liiget valitakse Liidu üldkogu poolt üks aasta pärast 

presidendi valimist salajasel hääletusel kolmeks aastaks.  

Sillamäe Lastekaitse Ühing on pidanud korralised koosoolekuid 25.01., 22.02., 28.03., 26.04., 

23.05.Koosolekutel käsitletud teemad on hõlmanud Sillamäe Lastekaitse Ühingu arendamise 

küsimust, Lastekaitse Liidu 2008.a. tegevusvaldkondade ja programmidega seonduvat, 

rahvusvahelise koostöö teemat, laste vaesuse temaatikat, lastekaitseliikumise temaatilisi 

seminare ja konverentse, rahvusvahelisi seminare ja konverentse ning nendel osalemist, 

organisatsiooni tegevuste rahastamisega seonduvaid küsimusi, üldkogu ettevalmistusega 

seonduvaid küsimustega, noorsootöövaldkonna arendamise küsimust ja avalike suhete 

temaatikat. 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu juhatajaks on Vassili Golikov, bürootöötajate koosseisus  Olga 

Saprõkina, Aleksandra Jarova, Marko Savelli. Valdkonna- ja projektijuhid ning töötajad 

projektide juures olid Timo Uustal, Kristjan Puusild, Niina Golikova, Natalja Baraeva ja 

Natalja Zaitseva. 
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Töötasude üldsumma 2008. aastal moodustas koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega 

8350 krooni (eelmisel aastal 0 krooni). Töövõtulepingute alusel on  arvestatud 8350 krooni 

(eelmisel aastal 0 krooni).  

 

AASTA TEGEVUS 

Sillamäe Lastekaitse Ühing tegevus on 2008 aastal jaotatud kahe erineva valdkonna vahel. 

1. Liitumine Lastekaitse Liidu programmide ja projektidega ning organisatsiooni arendamine. 

2. Noorsootöö ja rahvusvaheline koostöö. 

 

1.LIITUMINE LASTEKAITSE LIIDU PROGRAMMIDE JA PROJEKTIDEGA 

Valdkonna üldine eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujundamisele, kus lapse inimõigused 

on teadvustatud ja tunnustatud ning lapsi puudutavate poliitkate ja strateegiate vastuvõtmisel 

on esikohale seatud laste huvid ja vajadused. SLÜ on edendab aktiivset koostööd Lastekaitse 

Liidu ja teiste laste- ning noorsootööorganisatsioonidega ja jälgib laste õiguste tagamise ja 

lastekaitse valdkonnas toimuvat ning juhib tähelepanu lapse õiguste rikkumistele ja teeb 

ettepanekuid olukorra parandamiseks. 

 

Tegevused: 

1. SLKÜ areng läbi dialoogi. Lastekaitse poolt toetatud projekt, mille eesmärgiks oli toetada 

organisatsiooni arengut ja mis viidi läbi juuni 2008 kuni november 2008. Projekti käigus 

korraldati teoreetiline seminar ja praktiline matk, mis olid suunatud kohaliku ühingu 

liikmeskonna jõustamisele ja liikmeskonna suurendamisele (see tähendab uute liikmete 

värbamisele). Sellele lisaks korraldati reis Tallinnasse, et tutvustada avalikkusele 

lastekaitseliikumise olemust ja kohaliku ühingu tegevusi ja tegutsemise eesmärke; tutvustada 

„Märka last!“ keskuse tööd. Projektis osalesid lasteaiakasvatajad, õpetajad ja õpilased 

koolidest. Viidi läbi ka viktoriin, esseekonkurss ja laulukonkurss ning külastati Tallinna 

Loomaaeda. Sellele lisaks viidi läbi dialoogi teemaline suvekool Remnikus.    

2. Lastekaitse Liidu projekt: „Mis näoga on laste vaesus Ida-Virumaal?“ mis kestis 2. 

september 2008 kuni 25 november 2008. Laps vajab üles kasvades nii materiaalset kui 

emotsionaalset tuge. Eestis käsitletakse vaesust peamiselt materiaalse puudusena, kuid vaene 

kasvu- ja arengukeskkond tähendab ka emotsionaalse sideme ja positiivsete emotsioonide 

puudust ning ükskõiksust lapse  võimete arengu toetamisel. Projekti eesmärgiks oli tutvuda 

laste tegeliku olukorraga maakonnas; luua uusi häid praktikaid, mis toetavad lapse 

kasvukeskkonda positiivselt; uurida kitsaskohti, mis takistavad lapse arengut; ning selgitada 

välja olemasolevad teenused, toetused jne. Sellele lisaks viidi läbi koolitusi erinevates 

linnades ja vallavolikogudes teemadel: uute liikmete värbamine, kaasamine, motiveerimine; 

katusorganisatsioonid ja nende liikmeks olemine; kaasamise mudelid, ohud kaasamisel; 

sisekommunikatsioon, liikmeteenused, erinevate kompetentside arendamine organisatsioonis 

jne. Koolituste eesmärgiks oli tõsta liikmete motivatsiooni ühingu tegevuseks osalemiseks ja 

suurendada liikmete omavahelist sidusust. Kokku viidi läbi neli koolitust: Vaivaras, Narva- 

Jõesuus, Kiviõlis, Aseris. 
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3. Kasvatame koos aktiivse kodaniku initsiatiiv. Projekti „Kodanikuühendus liikmetele ja 

lastele raames,“ mis kestis september 2008 kuni november 2008.  Vabatahtliku 

liikmeskonnaga organisatsioonis on üheks väga oluliseks aspektiks organisatsiooni liikmete 

omavaheline tihe kontakt ja emotsionaalne sidusus. Vabatahtlikult tegutsevaid inimesi 

ühendavad ja motiveerivad  koos tegutsema eelkõige sarnased väärtused ja huvid. 

Liikmeskonna ühendamiseks ning organisatsiooni sisemise tugevuse suurendamiseks vajalik 

aeg-ajalt korraldada nö sissepoole suunatud üritusi, kus liikmed saavad suhelda omavahel. 

Projekti tegevused hõlmasid muu hulgas suuretasemelist arenduskoosolekut maakonna 

lastekaitse strateegia korrigeerimiseks ning lähiaja tegevuse planeerimiseks, infopäevad 

erinevates institutsioonides, reklaamikampaania ja füüsiline lõõgastus Toila termides. 

 

4. Kampaania „Märka Last!“ 2007 aastal alustatud kampaania jätk. Lastekaitse liikumise 

vajalikkus just Ida-Virumaa piirkonnas on muutunud viimaste aastate jooksul eriti 

aktuaalseks. Väheneb inimeste arv regioonis ja vähenevad ka inimeste tugistruktuurid. Eriti 

lapsed vajavad teadmisi ja oskusi, kuidas elus edukalt toime tulla. Kampaania keskseks osaks 

on ajakirja „Märka last!“ väljaandmine. Kampaania eesmärgiks on arendada lastekaitse 

liikumist ajakirja väljaandmisega, muuta kättesaadavamaks lastekaitse alased artiklid vene 

keelt kõnelevatele spetsialistidele ja huvitatutele, tõlkida osa Lastekaitse Liidu ajakirja 

”Märka last” artikleid vene keelde ning presenteerida Ida-Virumaa asutustes ajakirja 

vahelehena, koguda ja esitada uut infot Ida-Virumaa kohta. 2007ndal aastal avaldati 100 

venekeelset vahelehte. Projekti olid kaasatud lapsevanemad, lasteajakasvatajad ja õpetajad 

koolidest. 

 

5. Lastekaitse Liidu perekeskuse „Märka Last“ avamine Sillamäel. Lastekaitse Liit  

Perekeskus Sillamäel alustas tööd 19. veebruaril, kui avati ka Lastekaitse Liidu keskuse „ 

Märka Last”  projektijuhiks on Karin Sokolova, kes on samuti vastutav keskuse alt toimivate 

Perekohviku ja projekti „Pärastlõunane lasterühm” eest.  

 Perekeskuse üldiseks eesmärgiks on aidata kaasa perekondi ja vanemlust toetava keskkonna 

kujundamisele Sillamäe linnas. 

Perekohvik (01.03.-30.05.2008), on mõeldud lastevanemate koolitamiseks ja laste 

arendamiseks. Perekohvikus toimusid  loengud erinevatel teemadel, aruteludesse olid 

kaasatud ka psühholoogid, pedagoogid ja meditsiinitöötajad. Tulemusena olid 15 lapse 

vanemad paremini informeeritud neid huvitavatel ja probleemsetel teemadel, samuti paranes 

suhtlus ka laste ja vanemate vahel. Koostööpartneriteks olid nii kool kui perearstikeskus.  

Edasine kavandatav tegevus on jätkata Perekohvikuga 01.09.2008 ja moodustada 2 rühma, 

kokku 30 last. 

Pärastlõunase  lasterühma eesmärgiks on võimaldada lastele turvaline koolipäeva järgne 

keskkond. Lasterühmas (01.02.-30.06.2008) osales 40 last vanuses 7-9.aastat. 
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Programmiga olid rahul nii lapsed, kui vanemad. Kõige olulisemaks seda, et lapsed ei pidanud 

peale kooli üksinda kodus aega veetma.. Mugav oli ka lastele, et peale kooli kohtusid nad 

kasvatajatega kellega koos mindi keskusesse, kus lastega koos õpiti, mängiti ja meisterdati.  

Koostööpartneriteks olid Sillamäe sotsiaalosakond ja Sillamäe Astangu kool. Projekti 

tulemusena paranes nii laste käitumine kui õpitulemused. Programmiga loodetakse jätkata 

01.09.2009 

Uue organisatsioonina alustab Sillamäe Perekeskus 11.08. 2008 projektiga  „Aktiivne 

koolieelik”, mille eesmärgiks on 90 sügisel kooliminevate laste ja nende vanemate kooliks 

ettevalmistus. Projektis osalevad lapsed, vanemad, õpetajad ja psühholoogid.  

 

5. Projektitaotluse „Aktiivne Ida-Virumaa Kodanik“ ettevalmistamine ja esitamine 

ülevaatamiseks Lastekaitse Liidule. Projektitegevuse algusajaks on ette nähtud 2009 aasta 

jaanuar.  Valmistatud projekti taotluse  lõppsihtkoht on Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 2008 

aasta tegevuste hulka kuulub antud projekti kirjutamine. Projekti eesmärgiks on seatud tõsta 

liikmete (sihtgruppide) teadlikkust, informeeritust laste õigusi ja heaolu puudutavate 

küsimuste suhtes, tutvustada aktiivseks kodanikuks olemise eeliseid ning edendada 

motivatsiooni lastekaitse liikumise arendamiseks ja ühingu tegevuses osalemiseks. Tõstatada 

kitsaskohad, mis takistavad lapse arengut ja kasvukeskkonda kohalikul tasandil. Selle lisaks 

keskendutakse mentorlussuhete käivitamisele Ida – Virumaa lastekaitseühenduste vahel. 

Projekti planeeritud tegevused on järgnevad: 

- Ühise suhtluskeskkonna ning laste heaolu ning kaitse tagamiseks info – ja 

teavitussüsteemi väljatöötamine 

- Toimub 4 arenduskoolitust linna ja valla strateegia korrigeerimiseks ning lähiaja (2008 

– 2010) tegevuse planeerimiseks, võimaluste piires kooskõlas Lastekaitse Liidu (LKL) 

üldstrateegiaga aastaseks 2007 – 2010 uuring. Anketeerimine, analüüs. 

- Motivatsiooniürituses jagatakse LKL materjale. Uuringu analüüs ja ettepanekud. 

- Arendusseminarid 4 piirkonnas (Aseri, Kiviõli, Vaivara, Narva – Jõesuu), Küsitluse 

kaudu selgitatakse välja kitsaskohad, mis takistavad lapse arengut  

- Õppereis Inglismaale (Sillamäe, Narva, Jõhvi ja muu organisatsioonide esindajad) 

 

 

2. NOORSOOTÖÖ JA RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ 

 

Valdkonna üldine eesmärk on edendada kontakte ja sidemeid erinevate rahvusvaheliste 

organisatsioonidega ja edendada organisatsiooni noorsootööalast kompetentsust. Selle 

eesmärgi saavutamiseks osaleb Sillamäe Lastekaitse Ühing ka võimalusel erinevatel  

rahvusvahelistel koolitustel. 

 

Tegevused: 

1 Osalemine foorumil „Water and Cultures in Dialogue,“ mis toimus Torinos Itaalias, 20 mai 

2008 kuni 25 mai 2008 . Noortefoorumi eesmärgiks oli edendada teadlikkust noorte seas veest 
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kui ühishüvest, limiteeritud ressursist, eluks hädavajalikust elemendist ja kultuurilise pärandi 

nurgakivist. Foorum põhines ideel, et vesi on kultuuridevahelise dialoogi edendamise vahend. 

Foorumil osales 74 noort vanuses 20-35 aastat. Sillamäe Lastekaitse Ühingut esindas Vassili 

Golikov.  

 

2. Osalemine Teisel Rahvusvahelisel Kohtumisel :“Water and Youth,“ mis toimus Zaragozas 

Hispaanias, mis toimus „Rahvusvahelise Veenäituse“ raames 16-18 juuli 2008. Kohtumisel 

osales 250 noort 70st riigist. Teemad mida kohtumise jooksul käsitleti olid järgnevad: a) vesi 

ja maailma suured väljakutsed, b) osavõtlik ja demokraatlik veejaotus, c) vee erastamine: 

mõju saadavusele, d) veerikaste kohtade hoidmine ja säilitamine, e) puhtus, f) vee situatsioon 

maailma eri regioonides, g) vee probleemid, mis on seotud kliimamuutustega. Kohtumise 

eesmärgiks oli a) luua koostöövõrgustik noorte ja noorteorganisatsioonide vahel, b) edendada 

Water and Youth liikumist maailmsel ja kohalikul tasandil, c) panna paika strateegilised 

piirid, et edendada puhta vee universaalset kättesaadavust. Sillamäe Lastekaitse Ühingut 

esindas Vassili Golikov.   

 

3. Neljas Maailma Noortekongress Kanadas, Quebec City’s 10s august 2008 kuni 21ne august 

2008. Maailma Noortekongresside seeria on Ühendkuningriikide organisatsiooni Peace Child 

International initsiatiiv, kongresse peetakse iga kahe aasta tagant. 2008 aasta Kongressi teema 

oli Regeneratsioon. Eesmärkideks oli võimendada noori efektiivsemalt tegelema Ühendatud 

Rahvaste Organisatsiooni Milleniumi Arengueesmärkidega (Millenium Development Goals); 

avaldada austust ambitsioonikatele ja edukatele noorteliidritele, et suunata tähelepanu noorte 

kaasamise vajadusele; edendada noorte positiivset rolli ühiskonnas. Kongressile esitati üle 

15 000 osalemissooviavalduse üle terve maailma. Sillamäe Lastekaitse Ühingut esindas Timo 

Uustal, Kritsjan Puusild, Vassili Golikov.  

4. Projekt „Mina Olen Tolerantne, Ole Sina Ka!“ september 2008 – detsember 2008. Sillamäe 

Lastekaitse Ühingu loodud ja Hasartmängude Nõukogude Fondi poolt toetatud projekt, mille 

eesmärgiks oli propageerida avatumat suhtumist multikultuursesse ühiskonda noorte seas ja 

anda neile võimalus läbi mitteformaalse kui formaalse hariduse teadlikustada erinevaid 

olemasolevaid probleeme ning otsida neile lahendusi. Aidata noortel ületada oma 

väärarvamusi ja stereotüüpset suhtumist erinevatesse kultuuridesse ja selle esindajatesse. 

Arutleda kriitiliselt teemal Euroopa kodanikuks olemine ja leida potentsiaalseid väljundeid 

aktiivseks kodanikuks olemisel. Viia läbi kultuuridevahelist õppimist ning võimaldada noortel 

leida ühised väärtusi ja tunnetada koostöö tähtsust naaberriikidega. Kogu projekti peaeesmärk 

on parandada eesti-, vene keelt kõnelevate inimeste ja teiste rahvuste vahelist läbisaamist ning 

tõsta omavahelist usaldust. 

Projekti raames viidi läbi: 

a) 4 seminar-koolitust Tallinna ja Ida-Virumaal. 

b) Konverents Tallinnas 

c) Uuring. 

d) Koostati õppematerjalide kogumik 

Osavõtjate hulgas oli nii eestlasi, eesti-venelasi kui ka sloveenlasi, venelasi hiinlasi, grusiine 

ja teisi. Koolitusele oli kutsutud esinema erinevate valdkondade eksperte, nende hulgas 

Nikolai Degtjarenko, Mustamäe linnaosa asevanem, endine Tallinna volikogu liige, kõnega: 
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„Kultuuride vaheline dialoog ja integratsioon Tallinna linna poliitika näitel,” mis aitas tuua 

seminar-treeningkursustele juurde spetsiililisust ja praktilisemat vaatenurka. Koolituse 

programmi kuulusid ka workshopid ja teoreetilisema sisuga ettekanded. Valmis väike 

hariduslik dokumentaalfilm ja tuli esitamisele rahvusvahelisel konverentsil.  Noorte 

hoiakutest rahvustevahelise ja rassidevahelise suhtlemise ning integratsiooni puudutavate 

küsimuste suhtes viidi läbi uuring, mille tulemused avaldati konverentsil.  

 

Projekti raames õnnestus kokku tuua erinevate elualade ja vaatepunktide esindajaid ja luua 

ühtne foorum konstruktiivseks ideedevahetuseks, eesmärgiga edendada avatumat suhtumist 

multikultuursesse ühiskonda, esile tõsta lahendamist vajavaid probleemseid kitsaskohti ja 

pakkuda välja võimalikke lahendusi. Eriti positiivse küljena võib välja tuua erinevatest 

rahvustest noorte osalemise projektis. Ühe olulise eesmärgina üritas projekti välja tuua noorte 

inimeste rolli kultuuridevahelise dialoogi edendamisel. Noored on üha enam kaasatud 

ühiskonda ja kujunemas aktiivseks suureneva mõjuga jõuks. Noortel ja 

noorteorganisatsioonidel on üha suurem roll mängida sallimatusega võitlemisel ja teadlikkuse 

tõstmisel eelarvamuste ja stereotüüpide negatiivse mõju kohta. Ka käesolev projekti oli läbi 

viidud alla 25 aastaste noorte inimeste poolt ja seetõttu pidas oluliseks rõhutada sarnaste 

initsiatiivide olulist rolli ja sarnaste initsiatiivide julgustamise ja toetamise tähtsust. Projektis 

osales kokku 157 inimest. 

 

5.  Konverents „Beyond Religious Differences“ Bakus Aserbaidžaanis 5 november 2008 kuni 

8 november 2008. Konverentsi teema oli islamifoobia, antisemitism ja teised usul põhinevad 

diskriminatsiooni vormid ja nende tagajärjed noortele ja noorsootööle. Konverentsi 

eesmärgiks oli rõhutada dialoogi ja mõistmise edendamine on peamine tingimus, mis tuleb 

näita rahu, turvalisuse ja arengu saavutamiseks meie ühiskondades. Religioonidevaheline 

dialoog on üks peamisi kultuuride ja tsivilisatsioonidevahelise dialoogi aspekte ja oluline 

ühiste väärtuste nagu austus, väärikus ja vabadus kinnitamisel. Universaalseid inimõigusi 

tuleb kaitsta ja lubada kõigile inimestele ning nad võimaldavad luua dialoogile struktuuri. 

Noored inimesed ja noorteorganisatsioonid saavad siinkohal olla efektiivsed muutuste 

edendajad ning konverents julgustas noori esitama omi initsiatiive religioonitolerantsuse ja 

inimõiguste teemal. Konverentsil osales 100 noort 42st riigist.  Sillamäe Lastekaitse Ühingut 

esindas Vassili Golikov. 

6. Peace Child – Alpha Omega projekt, töökohtumine Suurbritannias november 2008. 

Suurprojekti Peace Child – Alpha Omega ettevalmistamine koostöös Suurbritannia 

noorteorganisatsiooniga Peace Child International. Projekti eesmärgiks on edendada 

kultuuride-, põlvkondade- ja religioonidevahelist dialoogi läbi helilooja David Gordoni 

oratooriumi Alpha Omega lavastuse. Projekti viiakse läbi kolmes väga erineva 

kultuurikontekstiga riigis: Türgis, Suurbritannias ja Eestis. Iga riik värbab oma loomingulise 

meeskonna ja kohandab projekti sisu vastavaks oma kultuurikontekstile. Eesti tasandil on 

eesmärgiks edendada diskussiooni Eesti ühiskonna jaoks oluliste küsimuste üle. Novembris 

2008 toimus esimene suurem selleteemaline töökohtumine Suurbritannias, kus osalesid 

otseselt seotud Türgi, Eesti ja Suurbritannia esindajad.  

7.  Rahvusvaheline suurkonverents „In Varietate Concordia,“ Tallinna Ülikoolis 13 detsember 

2008, Tallinnas.  MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühinguga koostöös korraldati rahvusvaheline 

konverents IN VARIETATE CONCORDIA 13. detsember Tallinnas, Tallinna Ülikoolis. 
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peamisteks teemadeks oli kultuuridevaheline dialoog, tolerantsus ja integratsioon kohalikul ja 

Euroopa tasandil. Esinema kutsutute ja ka esinema saabujate hulgas olid tunnustatud 

eksperdid Tallinna Ülikoolist (professor Rein Ruutsoo ja akadeemik Klara Hallik), Eesti 

Lastekaitse Liidust (juhataja Alar Tamm), Inglise organisatsioonist Peace Child International 

(president David Woolcombe ja pea direktor Rosey Simonds), Euroopa Parlamendist 

(parlamendi liige Katrin Saks), Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist (juhataja Agu Laius), 

Mustamäe Avatud Noortekeskusest (juhataja assistent Julia Tido) ja Eesti Koostöö Kogust 

(Eero Raun). Ürituse esikõnelejaks oli kutsutud Euroopa Nõukogu Noorte ja Spordi 

Direktoraadi esindaja Guy-Michel Brandtner. Konverentsi programm oli väga laiahaardeline, 

sisaldas kõnesid, projektitutvustusi ja ka paneeldiskussiooni 

Konverentsist võttis osa 57 inimest. Töö toimus kolmes keeles: eesti, vene ja inglise. Kõigile 

osalejatele võimaldati sünkroontõlge. Kõnelejad rõhutasid tolerantsuse ja sallivuse teemade 

ning kultuuridevahelise dialoogi kujundamise olulisust tänases Eestis ja noorte kaasamise 

tähtsust nende probleemide lahendamisel. Tutvustati ja kirjeldati Euroopa Nõukogu tööd 

noorsootöö vallas ja rõhutati noortepoliitika (youth policy) olulisust, ning tutvustati erinevaid 

Euroopa Nõukogu initsiatiivil läbiviidud kampaaniaid.  

 

8. 2008 aasta jooksul osales Sillamäe Lastekaitse Ühing ka järgnevate rahvusvaheliste 

infoteoste avaldamisel: 

a)“2 degrees“ – Lootuse ja meeleheite vahe. Noorte inimeste ÜRO Inimarengu Raporti 

kokkuvõte. 

b)“Water Rights and Wrongs“ – Puudusest üle saamine: võim, vaesus ja globaalne veekriis. 

c)“A Celebration of Youth-Led Development“ avaldatud  seoses Neljanda Maailma 

Noortekongressiga Kanadas.  

d) Every Journey Matters  - http://www.everyjourneymatters.co.uk/ Juhend oma igapäevateekondade 

muutmiseks vastavaks säästva arengu ja jätkusuutlikkuse põhimõtetele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.everyjourneymatters.co.uk/
http://www.everyjourneymatters.co.uk/
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BILANSS    

    

(kroonides)       

VARAD       

KÄIBEVARA    Lisa nr 31.12.2008 31.12.2007 

 Raha ja pangakontod    2 23652 16711 

 Nõuded ostjate vastu    0 0 

 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud   0 0 

Käibevara kokku    23 652    16 711 

PÕHIVARA       

 Materiaalne põhivara    4 0 0 

Põhivara kokku    0  0  

VARAD KOKKU    23 652 16 711 

        

KOHUSTUSED JA NETOVARA    

KOHUSTUSED      

Lühiajalised kohustused     

 Tarnijatele tasumata arved  0 0 

 Võlad töövõtjatele    0 0 

 Maksuvõlad   3 0 0 

 Saadud ettemaksed   0 0 

Lühiajalised kohustused kokku   0 0 

KOHUSTUSED KOKKU    0 0 

NETOVARA       

 Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem  19979  16 711 

 Aruandeaasta tulem    3673 3268 

NETOVARA KOKKU    23 652 19979 

KOHUSTUSED JA NETOVARA 

KOKKU  
23 652 19979 
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TULUDE JA KULUDE ARUANNE 

(kroonides)       

PÕHITEGEVUSE TULUD  Lisa nr 2008 2007 

 

Sihtotstarbelised 

annetused ja toetused 5 
55402,2 21875 

 Liikmemaksud   5 300  200    

Põhitegevuse tulud kokku   55 702,2    22075   

        

        

PÕHITEGEVUSE KULUD  Lisa nr 2008 2007 

 

Sihtotstarbeliselt 

finantseeritud projektide  
-41 844 -17520 

 otsesed kulud      

 

Mitmesugused 

tegevuskulud   -300   -300  

 Tööjõu kulud      

      palgakulu    4851 0 

      sotsiaalmaksud    4099 0 

 Põhivara kulum    4 -1000   -1000    

Põhitegevuse kulud kokku    -52 094    -18 820   

        

PÕHITEGEVUSE TULEM   3608,2   3255 

        

Finantstulud ja -kulud      

 Intressitulud    64,45 13    

 Intressikulud    0  0 

Kokku finantstulud ja -kulud   64,45    13    

ARUANDEAASTA TULEM   3673   3268 
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 Lisa 2008 2007 

Rahavood tegevusest    

Tegevustulem  3608,2 3255 
Korrigeerimised    

Amortisatsioon 4 800 0 
Tegevusega seotud nõuete ja ettemaksete 

muutus 

 -800  
Tegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete 

muutus 

  0 
Kokku rahavood tegevusest  +3608,2 +3255 

    
Rahavood investeerimistegevusest    
Saadud intressid  +64,45 +12,7 
Kokku rahavood investeerimistegevusest  +64,45 12,7 

    
RAHAVOOD KOKKU  +3672,64 +3268 
    
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 +19 979 +14 582,3 
Raha ja raha ekvivalentide muutus  +3672,64 +3268 
Kursimuutused  0 0 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 23652 19979 

 

 RAHAVOOGUDE ARUANNE (otsemeetod) 

(kroonides)    

 Lisa 2008 2007 

Rahavood tegevusest    

Tegevustulem  3608,2 3255 

Korrigeerimised    

Amortisatsioon 4 800 0 

Tegevusega seotud nõuete ja ettemaksete 

muutus 
 -800  

Tegevusega seotud kohustuste ja 

ettemaksete muutus 
  0 

Kokku rahavood tegevusest  +3608,2 +3255 

Rahavood investeerimistegevusest    

Saadud intressid  +64,45 +12,7 

Kokku rahavood investeerimistegevusest  +64,45 12,7 
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NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE 

(kroonides)       

      Eelmiste   

      perioodide  

      akumuleeritud  Netovara  

           tulem kokku 

        

 

Saldo 

31.12.2006    17104    17 801  

 

Aruandeperioodi 

tulem     697     

        

 

Saldo 

31.12.2007    17801 21069 

 

Aruandeperioodi 

tulem     3268 3268    

        

 

Saldo 

31.12.2008    21069 24742   

 

Aruandeperioodi 

tulem 

     3673 3673    

 

 

 

 

 

      Lisa 1 

Finantsaruannete lisad    

       

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted 



15 

 

       

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 2008. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea  

raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja  

aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täien- 

davad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.Aastaaruande koostamisel on kasutatud jätkuvalt varem  

kasutatud arvestuspõhimõtteid. Aruandes esitatud aruandeaasta andmed on olulises osas võrreldavad  

2007.a. majandusaasta andmetega. Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.  

  

  

Muud nõuded      

Kõiki muid nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmakumuses, mis on üldjuhul võrdsne nende nominaal- 

väärtusega 

Raha ja raha ekvivalendid 

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi 

pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid tegevusest kaudsel meetodil.  

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil. 

.      

Varud       

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse lähtuvalt sellest, mis on madalam,  

kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.   

Materiaalne põhivara     

Grupis loetakse materiaalseks põhivaraks materiaalset vara kasuliku elueaga üle ühe aasta ja maksu- 

musega alates 5 000 kroonist. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb 

ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vaja- 

likud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Kulutused, mis taastavad objekti algset seisundit 

(remont, hooldus) on kajastatud perioodikuludes. Bilansis kajastatakse materiaalset põhivara selle jääk- 

maksumuses, st soetusmaksumusest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest 

tulenevad allahindlused. Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amorti- 

satsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi vastavalt selle kasulikule elueale.   

Amortisatsioonimäärade vahemikud aastas on põhivara gruppidele järgmised:  
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 Hooned ja rajatised  6-15%   

 Masinad ja seadmed  20-30%   

 Muu materiaalne põhivara  30%   

Maad ei amortiseerita.     

 

Rahavoogude aruanne     

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil. Põhi-, investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on 

kajastatud otsemeetodil ning aruandeperioodi brutolaekumiste ja –väljamaksetena. Rahana on aruandes kajastatud kassas 

olevat sularaha ning arvelduskontode jääke. 

.  

Bilansipäevajärgsed sündmused     

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised  vara ja kohustuste hindamist mõjutanud asjaolud, mis ilmnesid 

bilansikuupäeva ja aruande koostamise päeva vahelisel perioodil, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel 

perioodidel toimunud tehingutega. 

   

Lisa 2 Raha ja pangakontod     

 31.12.2008 31.12.2007    

Sularaha 200 1440    

Pangakontod 21652 15271    

Kokku 23652 16711    

       

 

 

 

 

       

 

Lisa 3. Maksunõuded ja –kohustused 
   

 

 

 31.12.2008 31.12.2007   

Maksuliik Nõue Kohustus Nõue Kohustus   

Sotsiaalmaks - - - -   

Isiku tulumaks - - - -   

Kogumispension - - - -   
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Töötuskindlustusmaks - - - -   

Kokku 0 0 0 0   

       

       

 

                                                                                                                                                          Lisa 4   
 

 Lisa 3 

Materiaalne põhivara     

    

 Masinad ja  seadmed Muu vara Kokku 

Soetusmaksumus    

Soetusmaksumus seisuga 

31.12.2007 
1000 0 1000 

Nimekirjast kustutamine 0 0 0 

Soetusmaksumus seisuga 

31.12.2008 
1000 0 1000 

Akumuleeritud kulum ja 

allahindlused 
   

Akumuleeritud kulum seisuga 

31.12.2007 
0 0 0 

Aruandeperioodi 

amortisatsioonikulu 
800 0 800 

Nimekirjast kustutatu kulum 0 0 0 

Akumuleeritud kulum seisuga 

31.12.2008 
800 0 800 

Jääkväärtus    

Jääkväärtus seisuga 

31.12.2007 
0 0 0 

 

 

  

     

     

     

        

Sillamäe Lastekaitse Ühingu majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest. 

Käesolevaga kinnitame  2008. aasta majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust: 
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Sillamäe Lastekaitse Ühingu juhataja: 

 

Vassili Golikov ___________________________  "....." ....................... 2009.a. 

 Allkiri     

 

Audiitor: 

Taisi Valdlo ___________________________  "....." ....................... 2009.a. 

 Allkiri     

      

 

Juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja 

raamatupidamise aastaaruandest on läbi vaadanud ja heaks kiitnud: 

 Sillamäe Lastekaitse Ühingu juhatuse liikmed: 

 

 Irina Golikova ______________________________  "....." ....................... 2009.a. 

  Allkiri     

       

  Irina Barinova     ___________________________  "....." ....................... 2009.a. 

     Allkiri     

      

Natalia Jermakova  ___________________________  "....." ....................... 2009.a. 

      allkiri     

 


